Leeswijzer Verordening Jeugdhulp & Wmo gemeente Waalre 2021
Algemeen
Het document dat u voor zich heeft, betreft de “Verordening Jeugdhulp en Wmo
Gemeente Waalre 2021”. Hieronder gaan wij kort in op de verhouding tussen:




Verordening
Nadere regels
Beleidsregels

Verordening
De verordening is een algemeen verbindend voorschrift en op lokaal niveau de ‘hoogste’
regeling. Deze wordt dan ook door de gemeenteraad vastgesteld. De verordening is
rechtstreeks bindend voor de burger. De Wmo 2015 en de Jeugdwet verplichten
gemeenten om een aantal zaken in de verordening te regelen. Vaak worden deze zaken
niet tot in detail in de verordening uitgewerkt. Dat kan vervolgens in nadere regelgeving.

Nadere regels
Nadere regels zijn algemeen verbindende voorschriften die een uitwerking zijn van
wetten of verordeningen. In geval van gemeenten gaat het om het uitwerken van
bepalingen die in de verordeningen Wmo en Jeugd staan.
Het Besluit Maatschappelijk Ondersteuning en het Besluit Jeugdhulp dat de meeste
gemeenten vaststellen zijn voorbeelden van nadere regelgeving. Hierin worden vaak
zaken vastgelegd zoals bijvoorbeeld de maximale vergoedingen voor bepaalde
voorzieningen, de PGB-tarieven en regels rondom de eigen bijdrage. Maar ook een
regeling voor beleidsparticipatie (Wmo adviesraad) is een voorbeeld van nadere regels.
Waar het vaststellen van de verordening een bevoegdheid is van de gemeenteraad, kan
het college beslissen over nadere regels. Dit maakt het gemakkelijker om deze periodiek
(bijvoorbeeld jaarlijks) bij te stellen voor zover dit nodig is.
Omdat het college geen directe democratische legitimiteit heeft mag in nadere regels
niets worden bepaald dat in strijd is met de verordening. Het zijn tenslotte nadere regels
en geen nieuwe regels. Nadere regels kunnen dus rechten en plichten bevatten voor
burgers. Beleidsregels kunnen dat niet.

Beleidsregels
De Algemene wet bestuursrecht definieert de term beleidsregels als volgt: “een bij
besluit vastgestelde algemene regel, niet zijnde een algemeen verbindend voorschrift,
omtrent de afweging van belangen, de vaststelling van feiten of de uitleg van wettelijke
voorschriften bij het gebruik van een bevoegdheid van een bestuursorgaan.”
Een beleidsregel beschrijft hoe een bestuursorgaan omgaat met een bepaalde
bevoegdheid. Er kunnen dus geen rechten of plichten voor inwoners in worden
vastgelegd. In het geval van de Wmo en de Jeugdwet heeft het college onder meer de
bevoegdheid om (maatwerk) voorzieningen aan te bieden aan inwoners die dit nodig
hebben. Beleidsregels kunnen (gemandateerde) uitvoerders van deze bevoegdheid
helpen om besluiten te nemen over het toe- of afwijzen van voorzieningen.

Om u als lezer mee te nemen in de onderwerpen die aan bod komen in deze
Verordening, volgt hieronder een beknopte inhoudelijke opsomming per hoofdstuk:

Hoofdstuk 1:
In dit hoofdstuk wordt het belang van een verordening uitgelegd. De visie van de
gemeente is dat telkens gekeken wordt hoe het beste aansluiting kan worden gevonden
bij de mogelijkheden van de inwoner. Het versterken van de zelfredzaamheid vormt
hierbij een belangrijk onderdeel

Hoofdstuk 2:
In dit hoofdstuk worden de stappen uitgelegd die de inwoner kan zetten, wanneer hij bij
de gemeente om hulp of ondersteuning vraagt. Uitgelegd wordt welke hulp of
ondersteuning door de gemeente kan worden geboden. En hoe het vervolgens in zijn
werk gaat nadat de inwoner zich bij de gemeente heeft gemeld. De inwoner kan zich
tijdens een gesprek met de gemeente altijd laten bijstaan door een andere persoon,
bijvoorbeeld iemand uit zijn eigen netwerk. Het doel van het gesprek dat de gemeente
met de inwoner voert, is om na te gaan welke hulp of ondersteuning het best passend is
bij de vraag van de inwoner. Uiteindelijk ontvangt de inwoner een brief van de gemeente
waarin aan de inwoner wordt medegedeeld of en welke hulp of ondersteuning er door de
gemeente wordt geboden (de zogenaamde “beschikking”, het “besluit”).

Hoofdstuk 3:
In dit hoofdstuk komt de ondersteuning van mantelzorgers aan bod. Wanneer de zorg die
de mantelzorger biedt aan een naaste te zwaar wordt, kan de gemeente samen met de
mantelzorger bekijken hoe de gemeente hierin kan ondersteunen.

Hoofdstuk 4:
In dit hoofdstuk wordt uitgelegd op welke manier en in welke vorm hulp of ondersteuning
kan worden geboden door de gemeente (de zogenaamde zorg in natura, het
persoonsgebonden budget, of de financiële tegemoetkoming). Ook wordt in dit hoofdstuk
besproken of de inwoner een eigen bijdrage moet betalen voor de hulp of ondersteuning
die hij van de gemeente ontvangt.

Hoofdstuk 5:
In dit hoofdstuk komen algemene omgangsregels tussen de gemeente en de inwoner aan
bod. Het maakt duidelijk wat de gemeente en de inwoner over en weer van elkaar mogen
verwachten.

Hoofdstuk 6:
In dit hoofdstuk wordt uitgelegd hoe inwoners mee kunnen praten over het te
ontwikkelen beleid door de gemeente.

Hoofdstuk 7:
In dit hoofdstuk wordt uitgelegd hoe de gemeente controleert of de gemaakte afspraken
met de inwoner over de hulp of ondersteuning die hij van de gemeente ontvangt, na
worden geleefd.

Hoofdstuk 8:
In dit hoofdstuk wordt uitgelegd op welke manier een inwoner bezwaar kan maken tegen
een besluit van de gemeente en hoe een klacht kan worden ingediend bij de gemeente.

Hoofdstuk 9:
In dit hoofdstuk wordt uitgelegd hoe de gemeente ervoor zorgt dat de hulp of
ondersteuning die de gemeente aan de inwoner biedt, van goede kwaliteit is.

Hoofdstuk 10:
In dit hoofdstuk wordt verwezen naar de nadere regels die de gemeente kan opstellen als
verdere uitwerking van wat er in deze verordening beschreven is.
Ook wordt in dit hoofdstuk aangegeven wanneer deze verordening in werking treedt en
welke andere verordeningen tegelijktijdig met deze inwerkingtreding, komen te
vervallen.

Hoofstuk 11:
In dit hoofdstuk is een begrippenlijst opgenomen waarin bepaalde woorden worden
uitgelegd.

